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I – RELATÓRIO

O Instituto Superior  de Pesquisa e  Educação em Saúde de São Paulo solicitou ao 
Ministério da Educação – MEC o credenciamento do Instituto de Ensino e Pesquisa e Pós- 
Graduação em Educação e Saúde, com vistas à oferta de cursos de especialização em nível de 
pós-graduação  lato sensu, em regime presencial, apresentando para tal finalidade o projeto 
pedagógico do curso de especialização em Hematologia Laboratorial.

O  Instituto  de  Ensino  e  Pesquisa  e  Pós-Graduação  em  Educação  e  Saúde  está 
constituído como pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 05.699.346/0001-43, com sede e 
foro na cidade de São Paulo, e oferecerá o referido curso na Alameda Franca, nº 1.604, Bairro 
Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Segundo o Relatório MEC/SESu/DESUP/COSI nº 6/2008:

O  Instituto  tem  como  objetivo  principal  o  de  consolidar  e  aprimorar  o  
conhecimento técnico-científico de biomédicos, biólogos, farmacêuticos e químicos, e  
solidificar a formação acadêmica, tecnológica, econômica e social, capacitando-os  
para  o  exercício  da  profissão  e  ampliando suas  perspectivas  e  oportunidades  no  
mercado de trabalho

O Instituto justifica a implantação do curso em Hematologia Laboratorial ao  
considerar  o  avanço  técnico-científico  na  área  das  ciências  das  saúdes  e  o  
acompanhamento  da  evolução  científica  mundial,  pois  é  uma  das  áreas  mais  
importantes dentro da medicina laboratorial e,  como tal,  necessita da atualização 
contínua  de  seus  profissionais.  O  foco  do  Instituto  de  Ensino  e  Pesquisa  e  Pós-
Graduação em Educação e Saúde está na característica dinâmica do conhecimento, o  
qual deve ser difundido e transmitido aos profissionais que atuam diretamente com 
vidas e a melhoria da qualidade do profissional implicará diagnósticos mais precisos  
e terapêuticas corretas.

A mantenedora atendeu às exigências documentais estabelecidas no art. 15 do Decreto 
nº 5.773/2006 e o PDI foi recomendado pela comissão da Secretaria de Educação Superior 
responsável por sua análise.
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Promovidas as análises documentais pertinente à SESu e em atendimento à legislação 
vigente, o processo foi encaminhado à Comissão de Verificação designada pelo Despacho do 
Diretor  do  Departamento  de  Supervisão  da  Educação  Superior,  nº  112/2007-
MEC/SESu/COACRE/SECOV,  de  3/9/2007,  com  o  propósito  de  proceder  à  análise  do 
projeto  pedagógico,  bem  como  a  verificação  in  loco das  condições  existentes  para  o 
credenciamento do Instituto de Ensino e Pesquisa e Pós-Graduação em Educação e Saúde. A 
Comissão  composta  pelos  professores  Dr.  Celso  Spada  (Universidade  Federal  de  Santa 
Catarina) e Dr. José Edson Paz da Silva (Universidade Federal de Santa Maria), entre 19 e 
22/9/2007,  visitou  as  instalações  situadas  na  Alameda  Franca,  nº  1.604,  Bairro  Jardim 
Paulista, na cidade de São Paulo/SP.

Em 21/9/2007,  a  Comissão  apresentou  o  Relatório  de  Verificação  in  loco para  o 
credenciamento especial de instituição para a oferta de curso de especialização em nível de 
pós-graduação  lato  sensu,  no  qual  se  manifestou  favorável  à  autorização  do  curso  de 
especialização em Hematologia Laboratorial, com 20 (vinte) vagas, no turno noturno:

O Instituto possui estrutura organizacional satisfatória,  [...]  a concepção de 
criação do curso apresenta perfil, objetivos e estrutura curricular [...] compatível com 
o perfil do egresso, com o grau de formação do corpo docente e viável dentro das  
condições que o Instituto oferece.  [...]  O público-alvo é o portador de diploma de 
curso superior em Farmácia-Bioquímica, Farmácia, Química, Biologia. 

O corpo  docente  proposto  é  composto  por  8  (oito)  professores.  O quadro  abaixo 
apresenta o nome dos docentes, sua titulação, disciplinas a serem lecionadas e respectivas 
cargas horárias:

Nome do Professor Titulação (Instituição, 
local e ano) Nome da Disciplina Carga Horária da 

Disciplina

Dra. Juliana Pereira Doutora pela FMUSP 2000

Hemoterapia no Laboratório 
Clínico 52 horas

Citometria de Fluxo 6 horas

Hematologia Laboratorial e 
Hematopoese 8 horas

Dr. Waldir Grec Doutor  pela  UNICAMP 
2000

Metodologia  do  Trabalho 
Científico 44 horas

Ms. Tânia Rubia Flores Rocha Mestre pela FCFUSP 1990 Hemostasia 20 horas

Ms. Luis Fernando Pracchia Mestre pela FMUSP 2005

Doenças  Linfoproliferativas 
e Mieloproliferativas 88 horas

Hemostasia 20 horas

Esp. Jorge Luiz Freire Pinto Mestrando  da  UNIFESP 
SP/2005

Investigação  Laboratorial 
das Anemias 64 horas

Esp. Marcelo Belesso Especialista pela FMUSP 
SP/2005

Hematologia  Laboratorial  e 
Hematopoese 8 horas

Investigação  Laboratorial 
das Anemias 64 horas

Ms. Rubia Anita Ferraz Santana Mestre pela USP 1999 Biologia Molecular 3 horas
Esp.  Claudia  Huerta  de  Nardi 
Graça

Especialista pelo IPESSP 
2006 Biologia Molecular 3 horas
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O corpo docente atende ao requisito exigido na Resolução CNE/CES nº 1/2007, art. 4º, 
pois mais de 50% dos docentes são portadores de títulos de mestre e doutor. A distribuição da 
titulação para o curso pretendido está contida na tabela a seguir:

Titulação Acadêmica Quantitativo Percentual
Doutor 2 25%
Mestre 3 38%
Especialista 3 37%
TOTAL 8 100%

TABELA 1. Curso de especialização em Hematologia Laboratorial.
Coordenadora do Curso – Dra. Juliana Pereira

A Comissão considerou que a infra-estrutura física atende as necessidades atuais em 
relação a salas de aula, instalações administrativas, sala de professores, instalação para a  
coordenadora do curso,  auditório/sala  de  conferência (2),  instalações  sanitárias  e  infra-
estrutura de segurança. [...] As salas de aula e auditórios possuem boas condições de higiene  
e limpeza, boa ventilação e iluminação, quando não natural, artificial. A Comissão informou 
que  as  instalações  apresentam  acessibilidade  a  portadores  de  necessidades  especiais, 
entretanto recomendou que a realização de correção na rampa da entrada da Instituição seja  
efetuada o mais breve possível.

Segundo  a  Comissão,  os  laboratórios  destinados  ao  curso  [...]  atendem  as 
necessidades a que se propõe em relação a equipamentos (limpeza, conservação, qualidade e  
quantidade),  aeração e  iluminação,  mas salientou  que se o  Curso for  oferecido para 20 
discentes, as aulas práticas deverão ser ministradas em 2 laboratórios (turmas de 10 alunos). 
A Comissão recomendou que a autoclave existente no laboratório de Análises Clínicas seja  
alocada em espaço reservado, pois o material infectado/infectante necessita de tratamento 
adequado.

A biblioteca ocupa uma área que deverá ser  ampliada.  Há espaços para estudos 
individuais e uma sala para estudo em grupo e está informatizada. Os livros e periódicos  
atendem a demanda atual e está previsto, no PDI, orçamento para adquirir novos títulos  
mediante solicitação por parte dos docentes.

A Comissão de Verificação apresentou relatório recomendando o credenciamento do 
Instituto  de  Ensino  e  Pesquisa  e  Pós-Graduação  em  Educação  e  Saúde,  atribuindo,  às 
dimensões avaliadas no projeto apresentado, os seguintes percentuais de atendimento:

QUADRO-RESUMO DA ANÁLISE

Dimensão
Percentual de atendimento

Aspectos 
Essenciais Aspectos Complementares

Dimensão 1 (Contexto Institucional) 100% 75%
Dimensão 2 (Organização Didático- 
Pedagógica) 100% 88,89%

Dimensão 3 (Corpo Docente) 100% 100%
Dimensão 4 (Instalações) 100% 75%

A SESu, no entanto, no Relatório MEC/SESu/DESUP/COSI nº 6/2008, exarado em 
11/2/2008, pontuou que, conforme consta do projeto pedagógico do curso e do Relatório da  
Comissão de Verificação, o Instituto de Ensino e Pesquisa e Pós-Graduação em Educação e  
Saúde é uma entidade cuja criação jurídica ocorreu a partir do ano de 2007, portanto, a  
entidade não apresenta experiência, nem realiza atividades de ensino e pesquisa regulares,  
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não caracterizando dessa forma,  a  exigência contida  no Parecer  CNE/CES nº  908/98,  e 
encaminhou o processo ao CNE para deliberação.

Em 24/4/2008, solicitei ao IPESSP informações complementares ao processo em tela 
sobre o histórico do Instituto e a relação dos cursos oferecidos constando nível do curso, ano 
de oferta e número de alunos concluintes a fim de esclarecer os antecedentes da instituição e 
sua experiência prévia na oferta de cursos.

Segundo informações apresentadas pelo IPESSP, o Instituto foi criado em 2000 por 
um grupo de profissionais de saúde ligados ao Hemocentro do Hospital das Clínicas de São 
Paulo  e  Fundação  Pró-Sangue.  O  grupo  inicialmente  foi  composto  por  médicos 
hematologistas, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e técnicos de laboratório, liderados pela 
Profa.  Dra.  Juliana  Pereira  (Coordenadora  do  Ambulatório  de  Hematologia  do  ICHC-
FMUSP) e pela bióloga Nilva Aparecida de Oliveira (Fundação Pró-Sangue-Hemocentro de 
São Paulo).

A oferta  de  cursos  iniciou-se a  partir  da  demanda de  recém-contratados  por  estas 
organizações  que  buscavam  desenvolver  seus  conhecimentos  junto  a  profissionais  mais 
experientes na área de diagnóstico e investigação laboratorial das doenças hematológicas e 
das análises clínicas.

As aulas originalmente eram ministradas em auditórios da região de entorno do HC e, 
inicialmente, para clientela interna do Hemocentro. Mais tarde, estagiários do HC, alunos 
recém-formados, inclusive de fora da cidade de São Paulo, passaram a procurar os cursos, 
principalmente  nas  áreas  da  biotecnologia  e  preparo  e  análises  do  sangue  e  derivados, 
preocupados com uma melhor qualificação profissional e inserção diferenciada no mercado de 
trabalho. Em função da crescente demanda de alunos surgiu a necessidade de ampliação e 
desenvolvimento das atividades de ensino que passaram a envolver, além de aulas teóricas, 
aulas práticas e discussões clínicas. 

Para iniciar as atividades da escola, constituiu-se uma personalidade jurídica, como 
mantenedora do Instituto. Para viabilizar a sustentabilidade inicial do empreendimento, a  
mantenedora submeteu seu projeto inicial ao “Programa Brasil Empreendedor” do Governo 
Federal em parceria com o SEBRAE. Em janeiro de 2003, o projeto IPESSP foi um dos 21  
projetos selecionados dentre aproximadamente 530 propostas. Com os recursos iniciais foi  
alugado  um  imóvel  em  área  próxima  ao  HC  e  adquiridos  equipamentos  iniciais  para 
montagem dos  laboratórios  de  ensino  e  salas  de  aula.  Nos  anos  subseqüentes  a  escola 
ampliou suas dependências duplicando sua sede, ocupando hoje uma área de 880,00 metros 
quadrados,  com  2  anfiteatros,  5  salas  de  aula,  3  laboratórios,  biblioteca  e  salas  para  
reuniões e estudos em grupo, além de área destinada às atividades de recepção do aluno,  
secretaria e diretorias pedagógica, administrativa e financeira. Para tanto lançou mão de 
outros  financiamentos  de  suporte  público  tais  como  o  PROGER  do  Banco  do  Brasil  e  
BNDES.

Em 2005, a mantenedora estabeleceu uma parceria institucional com a Universidade 
Cidade de São Paulo – UNICID.

Para  esclarecer  a  data  da  constituição  jurídica  do  IPESSP,  solicitei,  em despacho 
interlocutório, cópia da constituição da sociedade limitada. O primeiro documento data de 
5/5/2003, a inscrição no MF/CNPJ data de 1/10/2003. A sociedade sofreu ainda alterações 
contratuais  (mudança  de  endereço,  entrada  de  sócio  e  outras)  em  1/3/2006  e  1/9/2007. 
Provavelmente foi a este último documento que a SESu se referiu em seu relatório.

Atualmente,  o  IPESSP  oferece  21  cursos  de  especialização,  8  cursos  de  
aperfeiçoamento, 4 preparatórios, 12 cursos de atualização, todos na área da saúde. O corpo 
docente é constituído por 22 docentes doutores, 23 mestres e 4 especialistas, 7 funcionários  
do  corpo técnico-administrativo,  além de  colaboradores,  1  estagiário  e  2  monitores.  No 
momento, possui 363 alunos matriculados em 28 cursos de especialização. O IPESSP formou 
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um total de 240 especialistas, ao longo de 8 anos.
Segue  abaixo  uma  tabela  com a  relação  dos  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu 

oferecidos pelo IPESSP em convênio com a UNICID, com sua data  de início e término, 
número de alunos ingressantes e concluintes:

Ano Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Início Término Nº de alunos 
ingressantes

Nº de alunos 
concluintes

2004 Hematologia Laboratorial 2/2004 12/2005 33 16

2004 Biologia Molecular e Fundamentos em 
Citogenética 3/2004 8/2005 18 12

2004 Citologia Clínica 8/2004 12/2005 16 12
2004 Hemoterapia 3/2004 6/2005 15 8
2005 Análises Clínicas 2/2005 12/2006 11 8
2005 Biologia Molecular e Fundamentos em 

Citogenética 2/2005 6/2006 29 20

2005 Biologia Molecular e Fundamentos em 
Citogenética 3/2005 4/2006 11 10

2005 Citologia Clínica 3/2005 1/2007 21 19
2005 Hematologia Laboratorial 2/2005 12/2006 27 25
2006 Análises Clínicas 2/2006 12/2007 20 18
2006 Análises Clínicas 3/2006 6/2007 12 9
2006 Análises Clínicas 9/2006 10/2007 14 10
2006 Biologia Molecular e Fundamentos em 

Citogenética 4/2006 5/2007 10 07

2006 Enfermagem em Oncologia 2/2006 4/2007 13 13
2006 Hematologia Laboratorial 2/2006 8/2007 11 11
2006 Hematologia Laboratorial 2/2006 1/2008 13 12
2006 Hematologia Laboratorial 3/2006 5/2007 12 12
2006 Hemoterapia 8/2006 6/2008 11 -
2006 Microbiologia Clínica 2/2006 1/2008 18 18
2007 Análises Clínicas 3/2007 1/2009 20 -
2007 Análises Clínicas 3/2007 5/2008 22 -
2007 Administração Hospitalar 11/2007 4/2009 23 -
2007 Biotecnologia Células Tronco 4/2007 1/2009 11 -
2007 Biologia Molecular e Fundamentos em 

Citogenética 3/2007 1/2009 15 -

2007 Citologia Clínica 3/2007 1/2009 20 -
2007 Enfermagem em Oncologia 4/2007 5/2008 20 -
2007 Hematologia Laboratorial 3/2007 1/2009 22 -
2007 Microbiologia Clínica 2/2007 12/2008 10 -
2008 Análises Clínicas 2/2008 12/2009 11 -
2008 Análises Clínicas 2/2008 5/2009 21 -
2008 Auditoria nos Serviços de Saúde 3/2008 8/2009 45 -
2008 Biotecnologia 3/2008 4/2009 16 -
2008 Biologia Molecular 2/2008 12/2009 17 -
2008 Biologia Molecular 3/2008 4/2009 11 -
2008 Farmácia Clínica 3/2008 4/2009 16 -
2008 Hematologia Laboratorial 2/2008 12/2009 12 -
2008 Hematologia Laboratorial 3/2008 4/2009 12 -
2008 Pesquisa Clínica 2/2008 5/2009 14 -
2008 Saúde Publica 4/2008 7/2009 14 -

As informações colhidas e os dados da Comissão de Verificação falam favoravelmente 
ao pleito.
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II – VOTO DA RELATORA

Favorável ao credenciamento do Instituto de Ensino e Pesquisa e Pós-Graduação em 
Educação e Saúde, com sede na Alameda Franca, nº 1.604, Bairro Jardim Paulista, na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, para ministrar exclusivamente cursos de especialização 
em nível de pós-graduação lato sensu, no endereço citado e na área de Saúde, com a oferta 
inicial  do curso de Hematologia Laboratorial,  em regime presencial,  por um período de 3 
(três) anos. 

Brasília (DF), 12 de junho de 2008.

Conselheira Marília Ancona-Lopez – Relatora

III – DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior aprova o voto da Relatora, com a abstenção de voto 
do Conselheiro Hélgio Henrique Casses Trindade.

Sala das Sessões, em 12 de junho de 2008.

Conselheiro Paulo Monteiro Vieira Braga Barone – Presidente

Conselheiro Mário Portugal Pederneiras – Vice-Presidente
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